
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

1.1. Tinjauan  Pustaka   

1. Definisi kebakaran 

Untuk memperoleh gambaran tentang fire-fighting pump maka perlu dipahami 

definisi dari kebakaran itu sendiri, karena fire-fighting pump berfungsi untuk memadamkan 

kebakaran. 

Definisi kebakaran secara umum adalah suatu peristiwa atau kejadian timbulnya api 

yang tidak terkendali yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda ( 

Perda DKI NO.3 tahun 1992 ). 

Secara umum kebakaran didefinisikan sebagai : suatu peristiwa oksidasi yang 

melibatkan 3 unsur yang harus ada yaitu: bahan bakar yang mudah terbakar, oksigen yang 

ada dalam udara, dan sumber energi atau panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta 

benda, cidera bahkan kematian ( menurut NFPA ). 

Kebakaran adalah sebuah reaksi kimia dimana bahan bakar dioksidasi sangat cepat 

dan menghasilkan panas ( David A. Cooling ). 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebakaran 

merupakan kejadian timbulnya api yang tidak diinginkan dimana unsur-unsur yang 

membentuk terdiri dari bahan bakar, oksigen dan sumber panas yang membentuk suatu reaksi 

oksidasi dan menimbulakan kerugian materil dan moril. 

2. Sistem pemadam kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran merupakan sistem yang sangat vital dalam sebuah kapal, 

sistem ini berguna untuk menanggulangi bahaya api yang terjadi di kapal. Sistem pemadam 

kebakaran secara garis besar dapat dibagi  menjadi dua dilihat dari peletakan sistem yang ada 

yaitu :  

a. Sistem penanggulangan kebakaran pasif, sistem ini berupa aturan kelas  mengenai 

penggunaan bahan pada daerah beresiko tinggiterjadi kebakaran dan juga pemasangan 

instalasi fix pada daerah beresiko kebakaran. 

b. Sistem penanggulangan kebakaran aktif, sistem ini berupa penanggulangan kecelakaan 

yang bersifat lebih aktif misal, penempatan alat pemadam api ringan pada daerah yang 

beresiko kebakaran. Pada dasarnya prinsip pemadaman adalah memutus “segitiga api” 

yang terdiri dari panas, oksigen, dan bahan bakar. Sehingga dengan mengetahui hal ini 



maka dapat dilakukan pemilihan media pemadaman sesuai dengan resiko dan kelas dari 

kecelakaan tersebut.  

3. Fungsi Sistem Pemadam Kebakaran  

     Fungsi dari sistem pemadam kebakaran adalah untuk penanganan jika terjadi 

kebakaran di kapal. Maka peralatan yang digunakan, berasal dari sistem pemadam 

kebakaran. Oleh karena itu, sistem pemadam kebakaran harus bisa menangani kebakaran 

di setiap bagian kapal.  

Rule dan Rekomendasi Menurut Volume III BKI 1996 section 12 mengenai peralatan 

pelindung api dan pemadam, dinyatakan sebagi berikut : 

a.  Pelindung Api  

1). Pengaturan di ruangan mesin haruslah menjamin keselamatan dari  penanganan 

cairan yang mudah terbakar agar tidak terbakar.  

2).  Semua ruangan yang diletakkan motor bakar, burner, atau pengendap minyak atau 

tangki harian diletakkan harus terjangkau dan diberikan ventilasi secara layak  

3). Bilamana terjadi kebocoran dari cairan yang mudah terbakar selama pekerjaan 

perawatan rutin, harus diperhatikan agar cairan tersebut terhindar dari kontak dari 

sumber api.  

4). Bahan yang digunakan pada ruangan permesinan sebaiknya secara normal tidak 

meningkatkan kemungkinan untuk mudah terbakar.  

5).  Bahan yang digunakan sebagai lantai bulkhead lining, atap atau geladak ruang 

pengendali dengan tangki minyak haruslah tidakmudah terbakar. Dimana bila 

terjadi bahaya yang mana minyak dapat terserap ke bahan  penyekat, penyekat 

tersebut harus dapat terlindungi dari serapan minyak atau uap minyak.   

 

b.  Peralatan dengan resiko terbakar tinggi.  

1). Peralatan pengolahan minyak awal (oil fuel preparation equipment) seperti purifier, 

harus dipasang pada ruangan yang terpisah. Ruangan ini ditutupi oleh sekat baja, dan 

dilengkapi dengan pintu baja yang dapat tertutup sendiri, dilengkapi dengan, 

Ventilasi mekanis yangt terpisah, Sistim deteksi api dan alarm, Sistim pemadam api 

yang tetap.  

2). Sistim ini dapat merupakan bagian dari sistim pelindung api ruangan kamar mesin.  

3). Jika hal tersebut tidak praktis untuk menempatkan sistim pengolahan minyak bahan 

bakar di ruangan yang terpisah, perhatian harus dilakukan terhadap api dengan suatu 

penanganan api dari komponen dan dari kemungkinan kebocoran. Sebagai tambahan 



sistim perlindungan api secara tetap, di ruang kamar mesin, suatu unit pemadam 

lokal dapat diberikan pada daerah tersebut.  

c.  Unit pemadam lokal harus layak untuk pemadaman api yang efektif pada suatu   area. 

Langkah kerja yang dilakukan dapat secara otomatis atau manual sebaik mungkin tidak 

mempengaruhi operasi dari peralatan lain. Penggunaan secara otomatis dan tiba-tiba tidak 

boleh merusak komponen lain. Bila peralatan tersebut manual, dapat dipasang pada ruang 

pengendali permesinan atau disuatu tempat yang memberikan perlindungan yang cukup.  

d. Sistim minyak dengan tekanan kerja lebih dari 15 bar yang tidak termasuk dalam bagian 

permesinan bantu ataupun induk (seperti hidrolik, stering gear) harus dipasang diruangan 

yang terpisah.  

e. Perlindungan dari jalur dan peralatan yang melalui temperatur yang tinggi.  

1). Semua bagian yang memiliki temperatur diatas 220oC seperti uap, minyak panas dan 

jalur gas buang, dan silencers, dsb, harus dilindungi oleh bahan tidak yang tidak 

mudah terbakar dan tidak dapat menyerap minyak.  

2). Pelindung harus dapat dipastikan tidak akan menjadi retak atau robek karena getaran.  

 

f.  Daerah Bulkhead  

Semua pipa dengan kelas A atau B menurut SOLAS 1974 harus tahan terhadap suhu yang 

mana telah dirancang sebelumnya. Pipa uap, gas dan minyak termal yang melalui 

bulkhead harus diberi isolasi tahan panas dan harus terlindungi dari pemanasan yang 

berlebihan.  

g.  Ruang Darurat 

 Untuk ruangan permesinan dan boiler, kanal sirkulasi udara ke ruangan tersebut harus 

dilengkapi dengan fire damper yang dibuat dari bahan tidak mudah terbakar yang mana 

dekat dengan geladak. Bukaan kamar mesin (sky light), pintu dan hatch serta bukaan 

lainnya diatur sehigga dekat dengan ruangan lainnya  

 h. Peralatan Stop Darurat (Emergency Stop)  

Pompa bahan bakar dengan tenaga listrik, purifier , motor fan, fan boiler minyak termal 

dan pompa kargo harus dilengkapi dengan peralatan pemutus darurat, sepraktis mungkin, 

yang dikelompokkan secara bersama diluar ruangan yang mana peralatan tersebut 

dipasang dan harus dapat dijangkau meskipun dalam kondisi terputus akses karena api.  

i. Peralatan pemutus dengan remote control.  

Alat ini dipasang pada pompa bahan bakar dengan penggerak uap, jalur pipa bahan bakar 

ke motor induk, motor bantu dan pipa keluaran dari tanki bahan bakar yang diletakkan di 



double bottom. Tempat dan pengelompokkan dari peralatan pemutus ini diatur seperti 

bagian sebelumnya.  

j.  Ruang Pengaman (Safety Station)  

k.  Disarankan bahwa peralatan pengaman berikut dikelompokkan menjadi satu,    

sewaktu –waktu dapat dijangkau dari luar ruangan kamar mesin:  

1). Katup pemutus untuk ruang kamar mesin, penghembus boiler, pompa transfer bahan 

bakar purifier, dan pompa minyak termal  

2). Perhatian diberikan khusus pada:  

Katup penutup singkat bahan bakar  

Pintu kedap air yang dikendalikan pada ruang permesinan.  

3).   Kondisi kerja dari peralatan pemadam api.  

4. Klasifiasi fire-fighting 

    Sistem Fire-Fighting Kelas 1 

 

Gambar 2.1 ( kapal yang menngunakan 2 fire monitor) 

Satu atau dua pompa pemadam (Fi-Fi) dipasang di ruang mesin digerakkan dengan 

mesin utama dengan gigi transmisi gear, atau menggunakan motor listrik. Fi-Fi pump di 

conneck langsung dengan sahft main engine. Sistem kerja dari Fi-Fi pump menggunakan 

gaya centrifugal dengan putaran main engine. Sistem Fi- Fi kelas 1 memiliki 2 fire monitor 

termasuk water spray untuk melindungi kapal dari radiasi kebakaran. 

kapasitas sistem                                            : 2700-3400 m³ / h 

Total kapasitas Monitor                                : 2400 m³ / h 

Jarak tekanan air yang dihasilkan                 : 120 m 

     Kapasitas minimal 2.400 m3 / h dibagi pada dua monitor dengan panjang lemparan 

minimal 120 meter di masih udara. Ketinggian lemparan minimum adalah 45 meter diukur 



dari laut dan 70 meter dari bagian terdekat dari kapal. Selain itu kapal harus dilengkapi 

dengan sistem spray untuk perlindungan diri.  

 

 

 

Sistem Fire Fighting Kelas II 

 

Gambar 2.2 ( kapal yang menggunakan 3 fire monitor) 

Minimal  dua pompa pemadam (Fi-Fi) dipasang di ruang mesin digerakkan dengan 

mesin utama dengan gigi transmisi gear, atau menggunakan motor listrik. Fi-Fi pump di 

conneck langsung dengan sahft main engine. Sistem kerja dari Fi-Fi pump menggunakan 

gaya centrifugal dengan putaran main engine. Sistem Fi- Fi kelas 2 memiliki 3 atau 4 fire 

monitor termasuk water spray untuk melindungi kapal dari radiasi kebakaran. 

System capacity: 7200-9600 m³/h 

Total monitor capacity: 9600 m³/h 

Water throw length: 150 m-180 m 

     Kapasitas minimal 7.200 m3 / h dibagi pada dua atau tiga monitor. Panjang lemparan 

minimum adalah 150 meter di udara masih. Ketinggian lemparan harus minimal 80 meter 

dari laut diukur 70 meter dan jauh dari bagian terdekat kapal. 

 

 

 

 

 

 

 



Teleskopic Mask 

 

 

Gambar 2.3 (Teleskopic Mask) 

Untuk memperluas dan melengkapi aplikasi pemadam kebakaran peralatan Jason 

telah mengembangkan tiang teleskopik seri sehingga memungkinkan untuk memiliki monitor 

api diinstal di atas. Jason Telescopic mast diproduksi di dua ukuran standar untuk air dan 

monitor busa serta sebagai tambahan nozzle bubuk. Tiang-tiang yang tailormade dan tersedia 

dalam variouse panjang dengan sesuai teleskopik stroke. The JASON teleskopik tiang seri 

hidrolik dioperasikan tiang untuk air dan busa monitor. Hal ini dirancang untuk kelautan dan 

industri aplikasi 

seperti kebakaran Kapal, Tugs, Dermaga Minyak dan Petrokimia Industri. 

Terangkat oleh hidrolik dioperasikan jacking gabungan dan mekanisme penguncian. 

Dikendalikan remote dari satu switch control. plunger dapat berhenti dan terkunci di posisi 

antara nol dan max. pukulan. 

FI-FI sering menjadi satu-satunya cara praktis menerapkan busa atau air ke api. 

Terutama diterapkan di pengeboran lepas pantai (offshore). Seperti banyak desain FI-FI dapat 

mengambil banyak bentuk tergantung pada spesifik  dimaksudkan untuk melindungi dan 

memadamkan api dengan jarak paling aman. Ketika merancang FI-FI produsen harus 

menyeimbangkan kinerja, kehidupan operasional dan kemudahan penggunaan terhadap 

biaya. 

 



 

Gambar 2.4 (Fire-Fighting pump) 

5.Pengertian dasar Fire-Fighting pump 

Pada dasarnya prinsip kerja FI-FI pump adalah menggunakan sistem centrifugal.  

a. Pengertian tentang centrifugal 

1) Centrifugal adalah gaya yang terdapat / bekerja pada suatu benda yang berputar; 

2) Suatu benda berbentuk piringan diputar dapat menimbulkan gaya yang disebut gaya 

centrifugal dan inilah yang terdapat pada pompa centrifugal; 

b. Bagian bagian pompa centrifugal 

Konstruksinya sangat sederhana , komponen utama dari pompa centrifugal  adalah 

impeller dan volute; 

c. Komponen pompa centrifugal : 

1) Impeller; 

2) Volute (diffuser); 

3) Eye (mata) pada impeller; 

4) Vane (sudu) pada impeller; 

5) Suction inlet; 

6) Delivery; 

d. Cara kerja pompa centrifugal; 

1) Air yang diisap dari sumber air atau dari hidran masuk melalui bagian pengisapan dan 

mengalir ke ara mata (eye) impeller; 

2) Air yang mengalir ke mata impeller tertarik oleh vanes karena perputaran impeller, 

sehingga di dalamnya terjadi perubahan tekanan dan kecepatan yang mengakibatkan 

air memancar ke arah luar dari tengah impeller; 

3) Air yang berasal dari impeller tadi dipancarkan ke 



4) Dalam ruangan yang berbentuk spiral yang disebut volute dimana bentuknya makin 

keluar makin melebar. Bentuk spiral ini yang menyebabkan tekanan dan kecepatan air 

menjadi sama. 

e. Jenis pompa centrifugal 

1) Pompa centrifugal 1 tingkat (single stage centrifugal pump ) artinya pompa 

centrifugal yang memiliki 1 (satu) impeller; 

2) Pompa centrifugal 2 tingkat (double stage centrifugal pump) artinya pompa 

centrifugal yang memiliki 2 (dua) impeller; 

3) Pompa centrifugal lebih dari 2 tingkat (multi stage centrifugal pump) artinya pompa 

centrifugal yang memiliki lebih dari 2 (dua) impeller; Tujuan utama tingkat dari 

pompa centrifugal (stage) adalah untuk meningkatkan kapasitas pancaran maupun 

tekanan yang disesuaikan kebutuhan 

f. Elemen-Elemen Utama pompa sentrifugal. 

 Secara garis besar elemen atau komponen-komponen utama daripompa sentrifugal ini 

adalah sebagai berikut  

 

 

Gambar 2.5 (elemen utama pompa sentrifugal) 



 

Gambar 2.6 ( casing dan bagian-bagian dari pompa sentrifugal) 

 

1). Impeller 

Impeller merupakan cakram bulat dari logam dengan lintasan untuk aliran fluida yang 

sudah terpasang. Impeler biasanya terbuat dari perunggu,polikarbonat, besi tuang atau 

stainless steel, namun bahan-bahan lain jugadigunakan. Sebagaimana kinerja pompa 

tergantung pada jenis impelernya,maka penting untuk memilih rancangan yang cocok dan 

mendapatkan impelerdalam kondisi yang baik. Jumlah impeler menentukan jumlah tahapan 

pompa.Pompa satu tahap memiliki satu impeler dan sangat cocok untuk layanan 

head(=tekanan) rendah. Pompa dua tahap memiliki dua impeler yang terpasangsecara seri 

untuk layanan head sedang. Pompa multi-tahap memiliki tigaimpeler atau lebih terpasang seri 

untuk layanan head yang tinggi. Impelerdapat digolongkan atas dasar 

(1).Arah utama aliran dari sumbu putaran: aliran radial, aliran aksial, aliran,  campuran 

(2).Jenis hisapan: hisapan tunggal dan hisapan ganda 

(3).Bentuk atau konstruksi mekanis 

Macam-macam jenis impeller adalah sebagai berikut: 

(1). Impeller yang tertutup. 



  Impeler yang tertutup memiliki baling-baling yang ditutupi oleh mantel 

(penutup) pada kedua sisinya. Biasanya digunakan untuk pompa air 

Dimana baling-baling seluruhnya mengurung air. Hal ini mencegah perpindahan air 

dari sisi pengiriman ke sisi penghisapan, yang akan mengurangi efisiensi pompa. 

Dalam rangka untuk memisahkan ruang pembuangan dari ruang penghisapan, 

diperlukan sebuah sambungan yang bergerak diantara impeler dan wadah pompa. 

Penyambungan ini dilakukan oleh cincin yang dipasang diatas bagian penutup impeler 

atau dibagian dalam permukaan silinder wadah pompa. Kerugian dari impeler tertutup 

ini adalahresiko yang tinggi terhadap rintangan. 

(2). Impeler terbuka dan semi terbuka. 

Memudahkan dalam pemeriksaan impeller. Kemungkinan tersumbatnya kecil. 

Akan tetapi utnuk menghindari terjadinya penyumbatan melalui resirkulasi internal, 

volute atau back-plate pompa harus diatur secaramanual untuk mendapatkan setelan 

impeler yang benar. 

Impeler pompa berpusar/vortex 

Impeller ini cocok untuk bahan-  bahan padat dan “berserabut” akantetapi pompa ini 

50% kuran efisien dari rancangan yang konvensional 

 

2). Kasing pompa 

Fungsi utama kasing adalah menutup impeler pada penghisapan danpengiriman pada 

ujung dan sehingga berbentuk tangki tekanan. Tekanan padaujung penghisapan dapat sekecil 

sepersepuluh tekanan atmosfir dan padaujung pengiriman dapat dua puluh kali tekanan 

atmosfir pada pompa satutahap. Untuk pompa multi- tahap perbedaan tekanannya jauh lebih 

tinggi. 

Kasing dirancang untuk tahan paling sedikit dua kali tekanan ini untuk menjamin batas 

keamanan yang cukup. Fungsi kasing yang kedua adalah memberikan media pendukung dan 

bantalan poros untuk batang torak dan impeler. Oleh karena itu kasing pompa harus 

dirancang untuk: 

a). Memberikan kemudahan mengakses ke seluruh bagian pompa untuk pemeriksaa, 

perawatan dan perbaikan. 

b).   Membuat wadah anti bocor dengan memberikan kotak penjejal 

c). Menghubungkan pipa-pipa hisapan dan pengiriman ke flens secara langsung 

d). Mudah dipasang dengan mudah ke mesin penggerak (motor listrik) tampak 

kehilangan daya.  



 

g. Klasifikasi Pompa Sentrifugal 

Klasifikasi menurut bentuk rumah : 

1)  Pompa volut 

2)  Pompa diffuser 

Klasifikasi Menurut Jumlah Tingkat : 

1) Pompa satu tingkat 

2) Pompa bertingkat banyak 

Klasifikasi Menurut Letak Poros 

1) Pompa jenis poros mendatar 

2) Pompa jenis poros tegak 

Klasifikasi Menurut Belahan Rumah 

1)  Pompa jenis belahan mendatar 

2) Pompa jenis belahan radial 

Klasifikasi Menurut Sisi Masuk Impeler 

1) Pompa isapan tunggal 

2) Pompa isapan ganda 

 

Dasar cara kerja FI-FI pump di kapal CB.BESTLINK 88 adalah menggunakan sistem 

centrifugal yang diputar langsung oleh mesin induk. Type  mesin induk di CB.BESTLINK 

88 adalah CATERPILAR dengan 1100 HP. 

 

2.2. Gambaran Umum Obyek yang Diteliti 

Sesuai dengan judul yang diangkat yakni “PENGOPRASIAN DAN PERAWATAN 

SERTA PERBAIKAN FIRE-FIGHTING PUMP DI CB.BESTLINK 88 PADA 

PT.INDOLIZIZ MARINE”. maka sebagai deskripsi data, akan dijelaskan tentang keadaan 

sebenarnya yang terjadi di kapal, sehingga dengan deskripsi ini penulis mengharapkan agar 

pembaca mampu dan bisa merasakan tentang semua hal yang terjadi selama penulis 

melaksanakan penelitian. di kapal BESTLINK 88. Berikut akan diuraikan mengenai data-data 

kapal tempat penulis mengadakan penelitian. 

1. Penjelasan singkat tentang PT.Indoliziz Marine 

PT.Indoliziz Marine yang beralamatkan di Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.61, 

RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perusahaan 

ini adalah salah satu perusahaan pelayaran yang melayani khusus di bidang offshore. 



PT.Indiliziz Marine memiliki 5 armada kapal yaitu: AHT Indoliziz 1, CB. Bestlink 88, 

CB. Simgood 21,  CB.Simgood 31, AHTS Wongloi. 

Adapun visi dan misi PT.Indoliziz Marine adalah sebagai berikut : 

V I S I 

Menjadi perusahaan pelayaran terbaik dalam memberikan kualitas yang handal, 

aman, cinta akan lingkungan dan jasa manajemen kapal yang efisien di seluruh dunia. 

M I S I 

Membangun system manajemen keselamatan yang tepat dan efektif untuk 

menawarkan layanan kualitas yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pemilik 

kapal dan penyewaya. Serta mempertahankan dan melakuakan peningkatan terus 

menerus terhadap fungsi system untuk menjamin operasi kapal yang aman dan 

meningkatkan efisiensi operasionalnya. 

 

 

 

2. Spesifikasi Kapal 

Berikut ini merupakan spesifikasi kapal yang penulis jadikan sebagai objek 

penelitian. 

 

Ship Particular 

a. REGISTRATION 

Name of Vessel :  CB.BESTLINK 88 

Flag :  INDONESIA 

Call Sign :  Y D 3540 

Port of Registry :  BATAM 

IMO NO :  8917625 

MMSI :  5250 165 48 

Years Built :  1990 rebuilt 2009 

Class  :  ABS : A1 ,AMS& BKI 

Owner :  PT. INDOLIZIZ MARINE 

b.  CARACTERISTIC 

GT                              :  242 

NT :  69 

DWT :  156.5 LT 159.0 MT 



LOA :  42.8 m 

Beam :  7.99 m 

Depth                 :  3.06 m 

Design Draft      :  2.02 m 

Free Board                 :  1.39 m 

Deck Space               :  13.5 x 6.0 m 

Dead Strength    :  614.0LB/SQ Ft 3.0 MT / SQ MT 

c.  CAPACITIES 

Deck Cargo      :  60 Mt 

Fuel Oil            :  72.5 Mt 

Portable water  :  142.0 Mt 

Dispersant Tank :  6.0 Cu. M 

Fresh Water       :  36.5 Mt 

d. MACHINERY 

Main Engines           :  CAT 3412 TA (1100 HP x 2)   

Serial Number            :  9KSO4478 P / 9KSO4477 S 

Model                        :  3412 E 

Gears                        :  REINJES WVS 832: 2.1 :1 

Propellers :  4 Blades       

Generator                   :  Be Inei TD 611, 80 KW, 415V, 50HZ 

Bow Thruster :  Schottel STT-051 

Thurst                         :  1.1 ST 1.0 MT 

e. SPECIAL EQUIPMENT 

Fire Fighting            :  2.500 / 344 ft with (1) Fire Monitor 

Rescue Boat Crane     :  Tico Marine 

Lift .max Radius     :  4.409 LBS @ 20 ft 

Rescue Boat :  Base Marine 

Capacity  :  6 Person 

Oil Dispersant System :  (2) 6 M booms 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Crew List CB. BESTLINK 88 

NAMA KAPAL : CB. BESTLINK 88 

JENIS KAPAL     : CREW BOAT 

NO NAMA JABATAN 
BUKU 

PELAUT 
IJAZAH 

1 CAPT. PUJIANTO NAHKODA Y 024811  ANT III 

2 ARSIS NORMANSYAH MUALIM I D 070164 ANT III 

3 MASTAIN MUALIM II B 011639 ANT III 

4  DHANU ADINATA KKM W 038102 ATT III 

5 MUHTASOR MASINIS II C 079542 ATT III 

6 ADI PRASETYO MASINIS III A 026636 ATT III 

7 NUR ROCHMAN AB D 021701 ATT D 

8 FATHOR ROSI AB X 014424 ANT D 

9 SYAMSURIADI AB X 086685 ANT V 

10 MUNADI OILER X 045311 ANT D 

11 AHMAD NUR EFENDI CADET ENGINE D 025556 BST 

 


